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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1963





GUNNAR JØRGENSEN

Med den største sorg modtog skolen den 9. marts om morgenen det 
tunge budskab, at Gunnar Jørgensen aftenen i forvejen pludselig var 
afgået ved døden. Meddelelsen kom som et chok for os alle. Det fore
kom ganske uforståeligt, at vi aldrig mere skulle se Gunnar Jørgensen, 
vor leder og ven gennem næsten 27 år, der, mild og venlig som altid, 
endnu den foregående dag færdedes iblandt os. Den knugende stilhed, 
der sænkede sig over skolen, talte tydeligere end ord om hvad vi 
havde mistet, så vist som ingen, der virkelig kendte Gunnar Jørgen
sen og hans skole, vil kunne glemme ham.

Efter studentereksamen i 1914 begyndte Gunnar Jørgensen ud fra 
sit kristne livssyn, der prægede ham livet igennem, at studere teologi. 
Under studiet kom det imidlertid til at stå ham mere og mere klart, 
at det var lærerens virke - man kan vist her uden overdrivelse sige 
kald - han var skabt for, hvorfor han afbrød studierne og vendte til
bage til sin gamle skole, Ordrup Gymnasium, som lærer. Her havde 
han i sin skoletid modtaget stærke impulser fra skolens rektor, pro
fessor H. C. Frederiksen, hvis grundsyn, udtrykt i sætningen: »Skole
liv er menneskeliv« blev en aldrig fraveget ledetråd i Gunnar Jørgen
sens eget arbejde.

Efter nogle år på Ordrup Gymnasium virkede Gunnar Jørgensen 
ved forskellige andre skoler, men hvor han end havde sin gerning, 
følte hans elever, at her var en lærer ud over det sædvanlige, et men
neske, som ved sin varme og sit væsens fine stilfærdighed åbnede de
res øjne også for en rigere verden end lektiernes. I enestående grad 
formåede Gunnar Jørgensen fra begyndelsen at knytte sine elever til 
sig, i mange tilfælde i venskab, der bestod til det sidste.

Allerede som 20-årig udgav Gunnar Jørgensen sin første Flemming- 
bog, der i et og alt gengav hans pædagogiske tanker. Den og dens 
efterfølgeres store succes fastslog straks, hvor Gunnar Jørgensen for
stod ungdom, og i hvor høj grad mange unge følte sig forstået af 
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ham. Der var en frisk, ny tone i hans bøger, de virkede velafbalan
cerede i deres blanding af alvor og morskab, af virkelighed og poesi; 
og bag alt fornemmede man, som en grundakkord, kærligheden til og 
den psykologiske forståelse af børn og deres vanskeligheder. Kort 
sagt, gennem sine bøger, som i sin daglige gerning, dyrkede Gunnar 
Jørgensen en bevidst og helhjertet psykoanalyse af såkaldte problem
børn, længe inden der var noget, der hed professionelle skolepsyko
loger.

Men at Gunnar Jørgensen således var forud for sin tid skulle snart 
vise sig. Både i fagpædagogiske krese og store dele af pressen mødte 
Flemming-bøgerne og Gunnar Jørgensens øvrige arbejder meget stærk 
modstand. Man fastslog, at sådan var børn ikke, der kæledes for de
res uheldigste egenskaber, bøgerne var vildledende mere end vejle
dende, ja var en direkte opfordring til uartighed. Følsom indtil det 
hudløse som han var, tog Gunnar Jørgensen sig kritikken meget nær 
og led længe under følelsen af ikke at blive forstået og accepteret.

Dog, alt dette er længst historie. Det må utvivlsomt have glædet 
Gunnar Jørgensen at se, i hvor meget tiden har givet ham ret. Hvad 
der omkring 1917 og årene derefter kunne forekomme nyt, farligt, 
sensationelt er jo forlængst en selvfølge overalt i skoleverdenen, den 
naturlige omgangsform mellem lærer og elev, den vægt der lægges på 
forståelsen af den enkelte og sidst, ikke mindst, erkendelsen af hvil
ken rolle »det fag, der ikke står på skemaet« spiller. Med dette præ
cise og klare udtryk har Gunnar Jørgensen understreget betydningen 
af en skoles ånd.

Gunnar Jørgensens skoletanker er ikke nye. Der går en lige linje 
fra Rousseau og Pestalozzi over moderne danske pædagoger som Slo- 
mann, C. N. Starcke, Hartvig-Møller til det skolesyn, hvortil Gun
nar Jørgensen i så udpræget grad bekendte sig. Men det er hans for
tjeneste ikke blot at gå ind for det, men trods modstand at fastholde 
det på et tidspunkt, hvor det som helhed ikke forekom i høj kurs in
den for den danske skole.

Trods sine rige evner, eller måske netop på grund af dem, var 
Gunnar Jørgensen det stilfærdigste menneske, beskeden næsten til 
selvudslettelse. Intet var ham mere imod end at vække opmærksom
hed om sin person. Når han vidste, han på fødselsdage og ved andre 
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festlige lejligheder ikke kunne undgå hyldest fra sine elever og mang
foldige venner, var han nervøs lang tid i forvejen. Hverdagen var 
hans. I den følte han sig hjemme; her var det, han gennem næsten et 
halvt århundrede øvede sin stille, men stærke indflydelse — som skole
mand, som forfatter, i ungdomsorganisationer. Mange er de menne
sker, for hvem han har haft betydning, som har noget at sige ham 
tak for, og som i adskillige tilfælde heldigvis også fik sagt ham tak.

Men trods de talrige beviser Gunnar Jørgensen gennem årene mod
tog på, hvor hans gerning lykkedes, kunne man nu og da have en 
følelse af, at han ikke selv var klar over dette. Det var som hans be
skedenhed og vågne selvkritik hindrede ham heri. Aldrig syntes han, 
at han kunne gøre det godt nok for andre, og hverdagens uundgåelige 
skuffelser og modgang kunne tage hårdt på ham. Det pinte hans ven
ner at se ham modløs og bedrøvet, han, der så gerne ville være glad, 
havde så svært ved det og fortjente det som få.

I en bog, Gunnar Jørgensen engang forærede bort, havde han un
derstreget nogle ord af La Rochefoucauld, som på vemodig måde be
tegnede et centralt problem hos ham selv. »Det onde vi gør, pådrager 
os ikke halvt så meget had og forfølgelse som vore gode egenskaber«. 
Det var netop sagen. Gunnar Jørgensens smukkeste menneskelige 
egenskaber kunne af mennesker af anden observans eller af menne
sker, der ikke kendte og forstod ham, ofte blive fortolket på uret
færdig måde. Hvor ofte har man ikke bebrejdet ham, at han gik for 
vidt i sin usvigelige tro på det gode i mennesket og tilgav langt ud 
over rimelighedens grænser. Men sådan var Gunnar Jørgensen, kunne 
simpelthen ikke være anderledes. Har noget menneske vist sin tro i 
sine gerninger, er det ham. Hvor ofte han end blev misforstået, ja 
misbrugt — og det blev han hele sit liv - var han altid parat til at 
tilgive alt og alle. Ikke med store ord og højtidelige forsikringer, alt 
sådant lå ham fjernt. Et venligt smil: Ja-ja, så taler vi ikke mere om 
det. Og helt muntert kunne han tilføje: Kender du for resten Troels- 
Lunds valgsprog? Se klart - døm mildt. Han var en klog mand, 
Troels-Lund.

Det var Gunnar Jørgensen også.
I 1936 åbnede Gunnar Jørgensen sin egen skole. Den blev hans liv. 

Ugift som han var, levede han kun for børnene, som til gengæld om- 
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fattede ham med stor kærlighed. Det var hans ønske, at alle forstod, 
det ikke kun var boglig lærdom hans skole ville give sine elever; det 
var - så vidt det stod til ham - først og fremmest en lykkelig barn
dom.

I sin digtsamling »Vårbrud« siger Gunnar Jørgensen om sin far:
»— hvad af stort og smukt du gav, lever i os mere end i mindet«.
Netop således vil mange af Gunnar Jørgensens elever og hans store 

venneskare føle overfor hatn, nu han er gået bort.
»Du gav«.
Lad dette være Gunnar Jørgensens eftermæle.
Et smukkere kan ingen ønske sig.

OVERLÆRER, CAND. MAG. SIGURD LARSEN 
IN MEMORIAM

Vore rare Kollega - Larsen - døde i Begyndelsen af sidste Aar. 
Hans Hjørnestol paa Lærerværelset - kaldet »Larsens Plads« - be
nyttes nu af Andre. Han efterlod - som Andre, der gaar bort - et 
Tomrum. Men, hans Tomrum var saa underligt gabende - for han 
fyldte og hyggede, der, hvor han sad i levende Live. Han var den 
legemliggjorte Venlighed i hele sin Færd og dygtig i sine Fag. En Hu
manist i alle sine Tanker og Vurderinger. Hans Følsomhed var saa 
stor, at jeg troer, han kviede sig ved at dræbe blot en Flue. Le kunde 
han ogsaa, saa man næsten kunde misunde ham derfor. Mange gode 
Samtaler med ham dvæler endnu i min Erindring - livskloge Domme 
og dyb Forstaaelse. Morsom kunde han ogsaa være, som naar han 
gik fra Askebæger til Askebæger paa Lærerværelset og løftede paa 
forskellige Piber for at finde sin egen. Den sad i Munden paa ham.

Ja, saadan var vor Larsen, mens han virkede her. Mindet vil leve 
om et rart Menneske hos Alle, som kan huske ham og holdt af ham,
som han var. H.-F. G. Steiner
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SKOLEN
Den selvejende institution GUNNAR JØRGENSENS SKOLE, 

der grundlagdes af Gunnar Jørgensen 1936, er en statsanerkendt pri
vat realskole. Skolen omfatter hovedskole med 8. og 9. klasse samt 
realafdeling. Skolen modtog eksamensret 1943.

Efter Gunnar Jørgensens død er overlærer, fru Grethe Sevaldsen 
konstitueret som skolebestyrer.

Overlærer, fru Ellen Meyling er som hidtil leder af 1.-5. klasse.

KONTORTID. Skolebestyreren træffes mandag, tirsdag, torsdag 
og fredag i kontortiden kl. 12,30-13,30 samt efter aftale.

Fru Ellen Meyling træffes daglig kl. 8-8,30 samt efter aftale.

TELEFONER. Kontoret: Helrup 4395. - Lærere og elever: Helrup 
35.042.

POSTGIRO: 325 48.

LÆRERNE
(Tallene i parentes angiver ansættelsesår ved skolen) 

Bertelsen, Arne, organist. (1944). Sang.
Falk-Hansen, Poul, præst. (1957). Historie, religion.
Heinberg, Hugo, lærer. (1957). Dansk, engelsk, tysk, historie, geografi.
Jacobsen, Erik, lærer. (1949). Dansk, tysk, latin, fransk.
Koch Thomsen, Alice, fru, lærerinde. (1956). Gymnastik, geografi, 

skrivning.
Linde-Laursen, Kirsten, fru, lærerinde. (1955). Dansk, håndgerning, 

orientering, boliglære, biologi, skrivning.
Meyling, Ellen, fru, overlærer, leder af 1.-5. klasse. (1936). Dansk.
Pedersen, Aksel, overlærer. (1937). Matematik, gymnastik.
Pedersen, Olga, fru, overlærer. (1943). Regning, religion, håndger

ning.
Riber, Asger, overlærer. (1947). Historie, formning, anskuelse.
Riis, Poul, præst. (1955). Religion.
Sevaldsen, Grethe, fru, overlærer, kst. skolebestyrer. (1944). Mate

matik, tysk.
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Steenstrup, Erik Otto, lærer. (1962). Matematik, biologi, fysik, 
gymnastik.

Steiner, Hans-Frederik Grønnegaard, overlærer. (1936). Fysik, geo
grafi, biologi.

Sørensen, Lis, fru, lærerinde. (1962). Dansk, engelsk, tysk, matematik. 
Thomsen, Jens Palle, lærer. (1957). Dansk, engelsk, geografi, biologi. 
Forrild, Ib, overlærer. (1936). Engelsk, dansk.

EKSAMINER
M ellemskole eksamen 1961: Mogens Bang, Ole Bjørklund, Pe
ter Brand, Jørgen Crone, Michel Fischer, Sidse Glahn, Anne Hjelm 
Flansen, Jan Hansen, Hanne Lise Hedeboe, Lotte Jacobsen, Peter 
Jonsson, Win Kinberg, Søren Kristensen, Søren Nåbye, Anne Mette 
Petersen, Lotte Schwanenflügel, Janne Svendsen, Bo Sørensen, Jør
gen Valen tiner, Jørgen Wedseltoft.
Helle Arn-Hansen, Louise Baur, Thorkild Beier, Hanne Bitsch, Claus 
Blangshøj, Marianne Grau, Finn Hansen, Birgit Heilbuth, Claire 
Heilbuth, Lola Henrichsen, Marianne Julsø, Per Jørgensen, Peter 
Laigård, Helle Rosenø Nielsen, Jens Venø Nielsen, Erik Petersen, 
Mogens Pind, Alice Quaade, Inge Lise Rasmussen, Hanne Lise Røn- 
berg, Susanne Talmark, Anne Terslev, Søren Witt, Laila Østerbye.
Realeksammen 1961: Gerd Andersen, Steen Haagen Andersen, 
Claus v. Barnekow, Leslie Bolton, Hans-Jørgen Brolykke, Maja Dam, 
Lone Fenster, Inge Lise Følsgård, Inge Hansen, Kirsten Johansen, 
Svend Hansted Jørgensen, Harald Kirchheiner, Elisabeth Krasilni- 
koff, Hanne Mogensen, Petter Nyrop, Ivy Petersen, Lone Petersen, 
Michael Reesen, Niels Skjerbek, Inga Wulff.
Knud Dyring Andersen, Claus Arn-Hansen, Lillian Bang, Mikael 
Dencker, Ivar Fog, Jan Heinemann, Peter Heise, Peter Hoffmann- 
Petersen, Lise Boye Jacobsen, Hans Mortensen, Morten Starck-Han- 
sen, Claudia Steglich-Petersen, Hanne Uldbjerg-Hansen, Flemming 
Waltersdorff, Alice Weybye-Lassen.

Mellemskoleeksamen 1962: Vivian Arnved, Poul Bertelsen, 
Bo Brandt, Ea Brandt, Bibi Byriel-Jensen, Ragna Christensen, Hans 
Christiansen, Eva Christoffersen, Jan Clausen, John Duurloo, Nico- 
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lai Gjerulff, Per Clausen Hansen, Per Henriques, Marianne Jesper
sen, Torben Knudsen, Jane Lanng, Peter Møller, Ulla Neumann, 
Jette Pedersen, Otto Pedersen, Jan Riemann, Susanne Thrane.
Monty Ahlmann-Olsen, Troels Engel, Malene Holm, Jørgen Huus- 
Henriksen, Birthe Høyer, Lars Kliim, Lau Fabricius Lindberg, Steen 
Fabricius Lindberg, Peter Lorentzen, Peter Meldal, Jan Ruben Møl
ler, Birthe Work Nielsen, Anne Bettine Nyrop, Dorrit Pedersen, 
Helga Rancke-Madsen, Grete Sørensen, Ann-Mari Thrane, Mette 
Tived, Lone Valn, Bitten Ørsted.
Lise Andersen, Jens Bjerrehuus, Helle Christensen, Lise Christensen, 
Paul Cohrt, Steen Flensmark, Jens Wal Hansen, Niels Henrik Hel- 
ver, Ole Hiort, Lars Damm Jensen, Morten Johansen, Annette Køl
ving, Kirsten Ingemann Larsen, Ane Lind, Kirsten Madsen, Mogens 
Steen Nielsen, Jens Juul Petersen, Eva Stenberg Poulsen, Elisabeth 
Raffel, Ulla Schwanenflügel.

Realeksamen 1962: Hans Andersen, Ole Bjørklund, Kirsten 
Boye, Jørgen Crone, Michel Fischer, Kirsten Førster, Sidse Glahn, 
Anne Hjelm Hansen, Hanne Lise Hedeboe, Charlotte van der Hude, 
Peter Jonsson, Win Kinberg, Søren Kristensen, Søren Nåbye, Anne 
Mette Petersen, Kirsten Ruud, Lotte Schwanenflügel, Janne Svend
sen, Bo Sørensen, Mette Ørbech.
Helle Arn-Hansen, Louise Baur, Thorkild Beier, Claus Blangshøj, 
Wivi Bredstrup, Marianne Grau, Finn Hansen, Birgit Heilbuth, Clai
re Heilbuth, Lola Henrichsen, Vibeke Jantzen, Marianne Julsø, Per 
Jørgensen, Lise Nielsen, Lena Pedersen, Erik Petersen, Alice Quaade, 
Inge Lise Rasmussen, Hanne Lise Rønberg, Susanne Talmark, Søren 
Witt, Laila Østerbye.

NOGLE PRAKTISKE OPLYSNINGER
Bøger, stilehæfter etc.:
Skolebøger kan i et vist omfang købes på skolen. En liste over de 
bøger, der ønskes, må inden 20. juni indleveres til hr. Erik Jacobsen, 
således at de kan ligge klar til afhentning ved det nye skoleårs be
gyndelse. Nye elever bedes indsende bestillingsseddel til skolen i 
overensstemmelse med den bogliste, der findes på de sidste sider i 
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dette årsskrift. Ønsker man at sælge bøger, indleveres disse til hr. 
Erik Jacobsen ligeledes inden 20. juni.
Stilehæfter med skolens navn samt regne- og kladdehæfter kan købes 
på skolen hos fru Ellen Meyling og hr. Erik Jacobsen.

Ferier og fridage i skoleåret 1963-64:
1963 Efterårsferie 13.-20. oktober.

Juleferie 22. december-6. januar.
1964 Fastelavnsmandag 10. februar.

Kongens fødselsdag 11. marts.
Dronningens fødselsdag 28. marts.
Påskeferie 25.-31. marts.
Store Bededagsferie 24.-26. april.
Kristi Himmelfartsdag 7. maj.
Pinseferie 16.-19. maj.
Grundlovsdag 5. juni.
Hvor to dage er nævnt er begge fridage.

Forsømmelser:
Forsømmelser af længere varighed end 3 dage bedes meddelt skolen. 
Efter enhver forsømmelse må eleven medbringe en seddel fra hjem
met med angivelse af grunden til forsømmelsen og dennes varighed. 
Sedlen afleveres til klasselæreren.

Fritagelse for gymnastik:
Ønskes fritagelse for gymnastik ud over en uge kræves ifølge under
visningsministeriets cirkulære lægeattest. Elever, der er fritaget, skal 
opholde sig på skolen.

Mælk:
Mælk kan købes på skolen i frikvarteret mellem første og anden time.

Skolelæge:
Skolens læge er dr. Mogens Krasilnikoff.

Skoletandpleje:
Efter overenskomst med Gentofte Kommunes skolevæsen kan der 
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ydes elever, der er hjemmehørende i Gentofte Kommune, vederlags
fri tandpleje på kommunens skoletandklinik.

Skolepenge:
Betaling af skolepenge foregår kun pr. postgiro 32548. Der betales pr. 
måned i 12 måneder:
1 .-2. klasse kr. 35 pr. md.
3 .-5. klasse kr. 45 pr. md.
6 .-9. klasse kr. 60 pr. md.
1 ., 2. og 3. realklasse kr. 65 pr. md.
For søskende ydes moderation. Denne udgør for barn nr. 2 kr. 15, 
for barn nr. 3 kr. 30 pr. måned.

Udmeldelse af skolen kan kun finde sted med mindst 2 måneders 
varsel, dog ikke til juni eller juli.

Indmeldelse i skolen:
Indmeldelse finder sted for 1.-5. klasses vedkommende ved henven
delse til fru Ellen Meyling, for alle øvrige klassers vedkommende til 
kst. skolebestyrer fru Grethe Sevaldsen.

Det er ikke tilladt eleverne at forlade skolen i skoletiden. I spisefri
kvarteret galder dog sarlige regler for 3. realklasse og 9. klasse.

GAVER
Skolen har i årets løb modtaget følgende (og andre muligt ikke nævn
te) gaver, for hvilke vi siger hjertelig tak: Tropiske slanger og insekter 
(Ole Albertsen) - Kabler (Hans Henrik Bonlov) - Telefon (Aksel 
Houlby) - Vekselstrømsmaskine (Lars Kliim) - Søhest (Jane Lanng) 
- Jordkrebs (Steen Fabricius Lindberg) - Kalender (Peter Lorentzen) 
- Cikade (Henrik Popp Madsen) - Farvekridt (Kirsten Madsen).

WILLI NAUMANNS MINDEGAVE 
uddeles hvert år ved skoleafslutningen til en eller flere elever, som 
har ydet en særlig fortjenstfuld indsats. 1961 modtog Hanne Uld- 
bjerg-Hansen den, 1962 Inge Lise Rasmussen og Claus Blangshøj.
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AF SKOLENS DAGBOG 1962
1. marts tog vi afsked med pastor Poul-Erik Fabricius, der gennem 
en årrække har været en afholdt lærer ved skolen. Pastor Fabricius 
rejste til Japan med sin familie for at overtage stillingen som præst 
ved den danske kirke i Yokohama.
3. marts, Fastelavnslørdag, slog forberedelsesklasserne traditionen tro 
katten af tønden i gymnastiksalen med den øvrige skole som inter
esserede tilskuere.
17. marts afholdtes karneval for eleverne fra 6. klasse og opefter.
5. maj, på realisternes sidste skoledag, afholdtes den årlige håndbold
kamp mellem lærere og elever. Som så ofte før vandt eleverne.
15. juni til 20. juni foretog 7y under ledelse af hr. Steenstrup en 
rejse til Bornholm.
15. juni til 20. juni var 7x med hr. og fru Thomsen ved Sejrøbugten.
22. juni var der afslutning for 1.-7. klasse, dagen efter for resten af 
skolen.
15. august begyndte det nye skoleår.
6. september foretog vi den årlige skovtur, denne gang til Jægerspris.
8. december afholdtes julemarked. Om aftenen bal.

ÅRSAFSLUTNINGEN
for skoleåret 1962-63 finder sted for 1.-8. klasse torsdag 20. juni kl. 
10, for 9. klasse samt realklasserne lørdag 22. juni kl. 10.

DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER TORSDAG 15. AUGUST 
KL 10.
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BOGLISTE 1963-1964

1. klasse:
Hermansen og Jensen: Vi læser og maler.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 1. a.
Bjerkenes: Formskrifthæfte 1.
Kladde- og tegnehæfter uden linier.
Blyanter. — Viskelæder. — Farveblyanter.

2. klasse:
Hegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt (2. skoleår).
Gjellerups sproglære 1. — Bjerkenes: Formskrifthæfte 2.
Christensen, Hansen o. fl.: Dagliglivets regning II. 
Kladde- og tegnehæfter uden linier. — Farveblyanter.

3. klasse:
Hegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt (3. skoleår).
Verner Sørensen: Skriv rigtigt, 3. skoleår.
Gjellerups sproglære 1. — Bjerkenes: Formskrifthæfte 3.
Christensen, Hansen o. fl.: Dagliglivets regning III.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Jensen: Min egen naturhistorie. A.
Axel Nielsen: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog I.
Tegneblok (kardus) og farveblyanter.

4. klasse:
Hegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt (4. skoleår).
Verner Sørensen: Skriv rigtigt, 4. skoleår.
Gjellerups sproglære 1. — Bjerkenes: Formskrifthæfte 4.
Christensen, Hansen o. fl.: Dagliglivets regning IV.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Dragsholt og Larsen: Dyrene omkring os.
Axel Nielsen: Naturhist. tegne- og arbejdsbog II.
Tegneblok (kardus) og farveblyanter.
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5. klasse:
Hegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Verner Sørensen: Skriv rigtigt, 5. skoleår.
Gjellerups sproglære 1. — Bjerkenes: Formskrif thæfte 5.
Christensen, Hansen o. fl.: Dagliglivets regning V.
Kålund-Jørgensen og Kyrre: Barnets danmarkshistorie.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Dragsholt og Larsen: Planterne omkring os.
Axel Nielsen: Naturhist. tegne- og arbejdsbog III.
Aage Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Tegneblok (kardus) og farveblyanter.

6. klasse:
Hegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Jørgensen og Maltesen: Sjetteklassernes læsebog.
Gjellerups sproglære 2.
Autoriseret retskrivnings- og fremmedordbog.
Jespersen og Sarauw: Engelsk 1.
Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser for misk.
Bredsdorff: Engelsk grammatik.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 6.
Christensen og Petrus Larsen: Opgavesamling H.
Struwe og Holm: Danmark fra 1800-1914.
Knudsen og Clevin: Du og dit samfund.
C. C. Christensen: Geografi for ml. og realsk. I.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Arbejdsbog til A.E. Larsen: Min geografi II.
Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoologi for misk. I.
Balslev og Simonsen: Botanik for misk. I.
Rasmussen og Simonsen: Fysik for misk. I.
Mortensen og Norrild: Bibelhistorie for misk.
Tegneblok og farver.

Anskaf venligst bøgerne i nyeste udgaver eller i udgaver, som fag
læreren godkender. Brugte bøger kan i begrænset omfang købes på 
skolen. Se nærmere herom side 7. Til sprogfag og skrivning anven
des hæfter med skolens navn. Disse hæfter samt regne- og kladde
hæfter kan ligeledes købes på skolen.
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7. klasse:
Hegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Jørgensen og Maltesen: Syvendeklassernes læsebog.
Gjellerups sproglære 2.
Autoriseret retskrivnings- og fremmedordbog.
Jespersen og Sarauw: Engelsk 2.
Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser for misk.
Bredsdorff: Engelsk grammatik.
Rasmussen og Pedersen: Leichtes Deutsch I.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for misk.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 7.
Torben Jacobsen: Hovedskolens nye geometri.
Christensen og Petrus Larsen: Opgavesamling H.
Buchreitz og Rosing: Historie for misk. I.
C. C. Christensen: Geografi for ml. og realsk. I.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoologi for misk. I.
Balslev og Simonsen: Botanik for misk. II.
Højgaard: Fysik i hverdagen I.
Johannesen og Rancke Madsen: Kemiens ABC.
Mortensen og Norrild: Bibelhistorie f. misk.
Det nye Testamente.
Tegneblok og farver.

8. klasse:
I-Iegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 1.
Henning Hohwy: Vi læser norsk og svensk.
Autoriseret retskrivnings- og fremmedordbog.
Ring Hansen og Mouridsen: English of today II.
Bredsdorff: Engelsk grammatik.
Rasmussen og Pedersen: Leichtes Deutsch II.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 8.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabsføring for 8. og 9. klasse.
Christensen og Petrus Larsen: Opgavesamling H.
Historie: Bog efter aftale med faglæreren.
C. C. Christensen: Geografi for ml. og realsk. II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
(8. klasse fortsættes side 14).
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8. klasse (fortsat):
Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoologi for misk. II.
Balslev og Simonsen: Botanik for misk. III.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen I-II.
Johannesen og Rancke Madsen: Kemi for begyndere.
Engelbrechtsen: Vor kirkes historie.
Det nye Testamente.
Tegneblok og farver.

9. klasse:
Hegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 2.
Henning Hohwy: Vi læser norsk og svensk.
Autoriseret retskrivnings- og fremmedordbog.
Ring Hansen og Mouridsen: Hello Boys and Girls.
Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser for misk.
Bredsdorff: Engelsk grammatik.
Eva Kraiberg: Tysk til rejsebrug og daglig tale.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 8.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabsføring for 8. og 9. kl.
Gjellerups opgavesamling D.
Buchreitz og Rosing: Historie for misk. II.
C. C. Christensen: Geografi for ml. og realsk. II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoologi for misk. II.
Balslev og Simonsen: Botanik for misk. IV.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen I-II.
Johannesen og Rancke Madsen: Kemi for begyndere.
Engelbrechtsen: Vor kirkes historie II.
Det nye Testamente.

Anskaf venligst bøgerne i nyeste udgaver eller i udgaver, som fag
læreren godkender. Brugte bøger kan i begrænset omfang købes på 
skolen. Se nærmere herom side 7. Til sprogfag og skrivning anven
des hæfter med skolens navn. Disse hæfter samt regne- og kladde
hæfter kan ligeledes købes på skolen.
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1. real:
Hegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 1.
Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker.
Autoriseret retskrivnings- og fremmedordbog.
Jespersen og Sarauw: Engelsk 3.
Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser for misk.
Bredsdorff: Engelsk grammatik.
Rasmussen og Pedersen: Deutsch für die Realschule I.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for misk.
Kromann Clausen og Jensen: Regning og aritm. for 1. real.
Poul Mogensen: Geometri for realafd.
Buchreitz og Rosing: Historie for realafd. I.
C. C. Christensen: Geografi for ml. og realsk. II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt, Frederiksen og Nielsen: Planter og dyr 1.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for 1.-2. real.
Johannesen og Rancke Madsen: Kemi for realafdelingen.
Engelbrechtsen: Vor kirkes historie I.
Det nye Testamente.
Tegneblok og farver.

2. real:
Hegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 2.
Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker.
Autoriseret retskrivnings- og fremmedordbog.
Otto Jespersen: Engelsk 4.
Christensen og Rasmussen: Lærebog i skriftlig engelsk for realkl.
Bredsdorff: Engelsk grammatik.
Rasmussen og Pedersen: Deutsch für die Realschule IL
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for misk.
Kromann Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritm. f. 2. real.
Poul Mogensen: Geometri for realafd.
Gjellerups opgavesamling B.
Bøgebjerg, Elmelund og Bruhn: Historie for realafd. IL
C. C. Christensen: Geografi for ml. og realsk. IL
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
(2. real fortsættes side 16).
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2. real (fortsat):
Dragsholt, Frederiksen og Nielsen: Planter og dyr 2.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for 1.-2. real.
Johannesen og Rancke Madsen: Kemi for realafdelingen.
Engelbrechtsen: Vor kirkes historie II.
Det nye Testamente.

3. real:
Hegelund, Jacobsen o. fl.: Den danske sang.
Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 3.
Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære for realkl.
Autoriseret retskrivnings- og fremmedordbog.
Otto Jespersen: English Five.
Nedergaard og Simonsen: Eng. realeks.opgaver. Oversættelser.
Bredsdorff: Engelsk grammatik.
Nydahl: Jung gewohnt, alt getan; Tysk IV.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for misk.
Kromann Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritm. f. 3. real.
Øvrige bøger til matematik efter aftale med faglæreren.
Bøgebjerg, Elmelund og Bruhn: Historie for reafafd. III.
Munch: Samfundskundskab, mindre lærebog.
C. C. Christensen: Geografi for realsk. II.
Baltzer og Nygaard: Geografi for realkl.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt, Frederiksen og Nielsen: Planter og dyr 6.
Højgaard: Vor tids fysik for 3. real.
Johannesen og Rancke Madsen: Kemi for realafdelingen.

Anskaf venligst bøgerne i nyeste udgaver eller i udgaver, som fag
læreren godkender. Brugte bøger kan i begrænset omfang købes på 
skolen. Se nærmere herom side 7. Til sprogfag og skrivning anven
des hæfter med skolens navn. Disse hæfter samt regne- og kladde
hæfter kan ligeledes købes på skolen.
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